
Η 
πλατεία του πολυχώρου 
Ρόγιαλ στην πρώτη πα-
ρουσίαση του βιβλίου «Για 
ένα παράσημο ανδρείας» 

από τις εκδόσεις Πικραμένος, 
γέμισε προχθές από συμπολί-
τες που θέλησαν να εξασφαλί-
σουν την πρώτη θέση στη νέα 
ιστορική αφήγηση του Νίκου 
Τζανάκου. 
Φιλίστορες πατρινοί, αλλά και 
τιμητές του ιστορικού παρελ-
θόντος της πόλης και ενός ρώ-
σου στρατιωτικού που -ως βα-
σικός απεσταλμένος του μεγά-
λου Κυβερνήτη Ιωάννη Καπο-
δίστρια, κατά την περίοδο της 
πρώτης ανοικοδόμησης- απέ-
δειξε ότι άξια λειτούργησε ως 
διοικητής, διπλωμάτης και χω-
ροτάκτης.  

Ν. ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ 
«Ενας γνήσιος ερευνητής, που 
έχει αποδείξει ότι αγαπά την 
πόλη, αγωνιζόμενος να απο-
καλύψει την ταυτότητά της» 
ανέφερε για τον συγγραφέα 
ο Νίκος Τσούκαλης, πρώην 

βουλευτής. Οσον αφορά την 
ανάγνωση του βιβλίου για τον 
Νικολάι Ράικο σχολίασε: «Ο 
Καποδίστριας του εμπιστεύ-
τηκε τυφλά το όραμά του για 
την Πάτρα, το χωροταξικό και 
την οργάνωση μιας νέας πό-
λης σε ένα ανεξάρτητο και αυ-
τόνομο κράτος».

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΙΕΡΡΗ 
«Η τοπική ιστορία που μελετά 
ο κ.Τζανάκος, ο ρόλος των ξέ-
νων δυνάμεων στην απελευ-
θέρωση και ανοικοδόμηση, η 
ζωή και η δράση του φιλέλλη-
να Ράικο, έχει ιδιαίτερη αξία 
και για την ιστορία της χώρας» 
ανέφερε η δρ. Ευγενία Πιερ-
ρή, πρ. διευθύντρια Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Αχαΐας, επιση-
μαίνοντας ότι η ιστορική έρευ-
να τεκμηριώνει την ανάλυση 
του συγγραφέα, που «ξεφεύ-
γει από ερασιτεχνισμούς αλ-
λά και δογματισμούς».

ΑΝΔΡ. ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ 
«Ο Καποδίστριας επεσήμανε 

ότι απαιτείται να οργανωθεί το 
πολεοδομικό σε πόλεις με ση-
μαντικό εμπόριο, όπως η Πά-
τρα. Στέλνει αρχικά τον Βούλ-
γαρη να σχεδιάσει την ανοι-
κοδόμηση. Ο Ράικο συμβάλ-
λει αμέσως μετά στο να απο-
τραπεί η σύγκρουση συμφε-
ρόντων στα ιδιοκτησιακά με 
τους παλιούς κοτζαμπάσηδες» 
συμπλήρωσε στην αφήγηση ο 
Ανδρέας Καράβολας. Θέτοντας 
τόσο το πολιτικό όσο και το 
ιστορικό-επιστημονικό πλαί-
σιο της συζήτησης για την προ-
σφορά του Ράικο στην πόλη.  
> Πριν τη στρογγυλή τράπε-
ζα για το βιβλίο, τη βραδιά, 
που ήταν αφιερωμένη στην 
Ελληνορωσική Φιλία, άνοι-
ξε το παιδικό – χορευτικό συ-
γκρότημα της Ενωσης Ρώσων 
Συμπατριωτών «Σογιούζ», σε 
συνεργασία με το επίτιμο προ-
ξενείο της Ρωσίας στην Πά-
τρα και το Ινστιτούτο Διαπο-
λιτισμικών Σχέσεων Ελλά-
δας-Ρωσίας, Πάτρας.
Χαιρέτισε μάλιστα εκ μέρους 

της Ρωσικής Πρεσβείας στην 
Αθήνα ο ακόλουθος Fedor 
Kalaydov, γραμματέας Πο-
λιτιστικής και Ανθρωπιστι-
κής Συνεργασίας. Συντόνισε η 
Αμαλία Δημητροπούλου, εκ-
παιδευτικός.

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ - 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
Ο Νικολάι Αλεξέγιεβιτς Ράι-
κο ήλθε στην Πάτρα το 1828, 

μετά από αίτημα του Ι. Καπο-
δίστρια. Μέσα σε 19 μήνες 
επέβαλε τάξη και κανονικότη-
τα στην Πάτρα, βοήθησε στην 
αναμόρφωση της παλιάς πό-
λης και τη σχεδίαση της νέ-
ας, με τα πιο σύγχρονα μά-
λιστα -ευρωπαϊκά- πρότυπα 
της εποχής. Αποχώρησε με-
τά τη δολοφονία του πρώτου 
Κυβερνήτη, αρνήθηκε οποια-
δήποτε αμοιβή, ζητώντας μό-

νο να γραφτεί δίπλα στο όνο-
μά του ο χαρακτηρισμός «Φι-
λέλλην».
«Ηρθε να πολεμήσει με τους 
Ελληνες, όχι μόνο για την κοι-
νή πίστη στην Ορθοδοξία, αλ-
λά και για αξίες και κανόνες 
που πρέσβευε. Δεν δίστασε, με 
την αποχώρηση των Οθωμα-
νών, έθιξε τους κοτζαμπάση-
δες, που δεν αναγνώριζαν το 
σχέδιο του Καποδίστρια για 
την Πάτρα, αλλά και όσους 
λειτουργούσαν με προσωπο-
παγείς και όχι συλλογικούς 
κανόνες» σχολίασε εύστοχα 
ο ίδιος ο συγγραφέας για τον 
ανιδιοτελή αυτόν φιλέλληνα.
Ο Νίκος Τζανάκος, στον επίλο-
γο της εκδήλωσης, έδωσε και 
το δικό του «πολιτικό στίγμα» 
για την εκδήλωση. 
«Οπως απέδειξαν οι Καποδί-
στριας - Ράικο, ακόμη και αν 
δεν έχεις χρήματα στο ταμείο, 
με όραμα και στόχευση, μπο-
ρεί να ανατραπεί η μιζέρια σε 
αυτήν την πόλη».

Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η Πάτρα, άνθρωποι της πολιτικής, της αυτοδιοίκησης, του πολιτισμού και των γραμμάτων, απότισε φόρο τιμής σε έναν μεγάλο φιλέλληνα, τον ρώσο αντισυνταγματάρχη Νικολάι 
Αλεξέγιεβιτς Ράικο.

Οικουμενική η εκδήλωση: Παρών και ο Ν. Παπαδημάτος. Εδώ, 
συνομιλεί με την πρώην βουλευτή Μαρία Κυριακοπούλου και τον 
πρώην αντιδήμαρχο Γ. Λάζαρη

Αποδέχτηκε μόνο  
τον όρο «Φιλέλλην»

ΣΕ μΕΡΙΚΕΣ ημέρες (συγκε-
κριμένα στις 11 Απριλίου), συ-
μπληρώνονται δύο χρόνια από 
την ολοκλήρωση της μεταβίβα-
σης 14 περιφερειακών αερο-
δρομίων της χώρας μας από το 
δημόσιο στην Κοινοπραξία της 
Fraport Greece. Πρόκειται για 
μια συμφωνία ύψους άνω των 
1,6 δις Ευρώ, η οποία παραδό-
θηκε έτοιμη τον Ιανουάριο του 
2015, από την κυβέρνηση του 
Αντώνη Σαμαρά. 

ΔΙΚΑΙΩΝΟΝΤΑΣ άλλη μια 
στρατηγική επιλογή της Νέας 
Δημοκρατίας και γελοιοποιώ-
ντας τις… αυταπάτες της σημε-
ρινής κυβέρνησης, η Fraport 
μόλις ανακοίνωσε, για το δί-
μηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 
2019, αύξηση της κίνησης επι-
βατών κατά 13,6% και αύξη-
ση των διεθνών πτήσεων της 
τάξης του 24,9% σε σχέση με 

το αντίστοιχο περυσινό δίμη-
νο. Παράλληλα, τα έργα ανα-
μόρφωσης των 14 περιφερει-
ακών αεροδρομίων βρίσκονται 
σε πλήρη εξέλιξη, βοηθώντας 
στην επέκταση της τουριστικής 
περιόδου και στην αύξηση της 
επιβατικής κίνησης.

ΑΥΤΑ όμως σε κάποιες άλλες, 
πιο τυχερές περιοχές της πα-
τρίδας μας. Αντιθέτως, στα δι-
κά μας μέρη, η Πάτρα ως τρίτη 
μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, 
η Αχαΐα γενικότερα αλλά και η 
γειτονική Ηλεία, εξακολουθούν 
να μένουν μακριά από τις εξελί-
ξεις στις αεροπορικές μεταφο-
ρές, παρότι διαθέτουν εύφορες 
εκτάσεις γης, εξαιρετική ακτο-
γραμμή, ακαδημαϊκά ιδρύματα 
υψηλής ποιότητας και προβο-
λής, αρχαιολογικούς χώρους 
και τουριστικούς προορισμούς 
εθνικής και διεθνούς εμβέλει-

ας, δυναμικές επιχειρήσεις και 
ανθρώπινο δυναμικό υψηλής 
κατάρτισης.

ΣΕ μΙΑ περίοδο που τα περιφε-
ρειακά αεροδρόμια της Fraport 
Greece, όπως αυτά του Ακτίου, 
της Κεφαλονιάς και της Κέρ-
κυρας, δέχονται επενδύσεις 
εκατομμυρίων και αναπτύσ-
σονται ταχέως, το αεροδρόμιο 
του Αράξου, αν και εξαιρετικής 
γεωγραφικής θέσης, παραμέ-
νει ουραγός των εξελίξεων. 

Ο ΠΡΟΣΚΥΝΗμΑΤΙΚΟΣ του-
ρισμός, ο συνεδριακός τουρι-
σμός, τα ακαδημαϊκά ιδρύμα-
τα, τα ερευνητικά ινστιτούτα, οι 
νεοφυείς τεχνολογικές επιχει-
ρήσεις (startups) και η αγροτι-
κή παραγωγή αρκούν, από μό-
να τους, για να «απογειώσουν» 
το αεροδρόμιό μας τόσο επι-
χειρηματικά όσο και τουριστι-

κά. Μπορούν, με τον κατάλ-
ληλο σχεδιασμό και με μικρές 
σχετικά επενδύσεις (π.χ. για 
την οδική και σιδηροδρομική 
συγκοινωνία), να το μετατρέ-
ψουν σε περιφερειακό κέντρο 
διακίνησης αγροτικών προϊό-
ντων (Logistics) και σε τουρι-
στικό πόλο έλξης για τη διορ-
γάνωση, μεταξύ άλλων, συνε-
δρίων διεθνούς κλίμακας, ακό-
μα και σε διεθνές αεροδρόμιο 
όπως το «Μακεδονία» της Θεσ-
σαλονίκης. 

μΙΑ ΤΕΤΟΙΑ εξέλιξη θα έχει 
αλυσιδωτές θετικές επιδράσεις 
στην οικονομία της Αχαΐας και 
της υπόλοιπης Δυτικής Ελλά-
δας, παρέχοντας ισχυρό κίνη-
τρο για επενδύσεις σε πλήθος 
επιχειρηματικών δραστηριο-
τήτων, όπως στους τομείς των 
ακινήτων, των υπηρεσιών και 
της βιομηχανίας.

ΓΙΑ ΝΑ συμβεί αυτό, όμως, 
πρέπει να υπάρξει ένας κατα-
λύτης, που εν προκειμένω εί-
ναι η πολιτική αλλαγή. Η εθνική 
οικονομία δεν μπορεί να πάει 
μπροστά με μια τόσο αντιδρα-
στική κυβέρνηση, σαν τη ση-
μερινή, η οποία, ατομικά και 
συλλογικά, έχει αντιταχθεί σε 
όλες τις στρατηγικές επιλογές 
της χώρας, όπως η ένταξη στην 
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινό-
τητα (ΕΟΚ), τα μεγάλα έργα υπο-
δομών, οι συμπράξεις Δημοσί-
ου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), 
η COSCO και, δυστυχώς για τον 
Αραξο, η διαχείριση των αερο-
δρομίων από ιδιώτες.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ επιλογή της 
Νέας Δημοκρατίας του Αντώ-
νη Σαμαρά για την ιδιωτικοποί-
ηση των 14 περιφερειακών αε-
ροδρομίων αποδεικνύει καθη-
μερινά την αξία της. Σύντομα, η 

Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου 
Μητσοτάκη θα αναλάβει τα ηνία 
της χώρας, για να την οδηγήσει 
και πάλι μπροστά, εκφράζοντας 
τη λαϊκή βούληση για ανάπτυ-
ξη, χωρίς αυταπάτες, χωρίς οπι-
σθοδρομικές ιδεολογικές αγκυ-
λώσεις και χωρίς εμπόδια στην 
υγιή επιχειρηματικότητα. Σε ένα 
τέτοιο οικονομικό πλαίσιο, ανα-
βαθμίζοντας τον Αραξο η Αχαΐα 
μπορεί να αποκτήσει ένα πολιτι-
κό αεροδρόμιο πραγματικά διε-
θνούς εμβέλειας και στην προ-
σπάθεια αυτή πρέπει να συστρα-
τευτούμε όλοι, πάνω από κόμ-
ματα και χρώματα.

* Η Χριστίνα Αλεξοπούλου 
(www.xalexopoulou.gr) είναι 
πολιτικός μηχανικός και επιχει-
ρηματίας της Αχαΐας, εκλεγμένο 
μέλος της Κεντρικής Αντιπρο-
σωπείας του Τεχνικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ).

Καιρός να αναβαθμίσουμε τον Αραξο
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> Ο φρούραρχος Ράικο μέσα 
σε 19 μήνες επέβαλε τάξη και 
κανονικότητα στην Πάτρα, 
βοήθησε στην αναμόρφωση 
της παλιάς πόλης και  
τη σχεδίαση της νέας

Της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ*

ΠΑΡΕμΒΑΣΗ

Το πάνελ της παρουσίασης του βιβλίου Εντυπωσίασε το παιδικό χορευτικό της Ενωσης Ρώσων Συμπατριωτών


